Stagiair(e) interne communicatie & eventmanagement
Wil jij meedenken én –doen met verschillende communicatie-activiteiten en events? Solliciteer
dan op de meeloopstage (dus geen afstudeerstage) op de afdeling Marketing & Communications
van Aon.
Vestiging
Werkmaatschappij
Opleiding
Periode

:
:
:
:

Rotterdam
Aon Risk Solutions
HBO (Marketing) Communicatie
Zo snel mogelijk

De verantwoordelijkheden
De stagiair(e) die wij zoeken zal werkzaam zijn op de afdeling Marketing & Communications
(M&C) in het team Interne Communicatie. Je levert, samen met de M&C-collega’s, een bijdrage
op het gebied van interne communicatie en eventmanagement . Alle vormen van communicatie
zijn mogelijk: on- en offline, in woord en beeld. Je wordt een volwaardig teamgenoot en neemt
deel aan verschillende overleggen en bijeenkomsten. Hierdoor kun je breed kennis op doen van
communicatie binnen een grote internationale organisatie!
Het is een meeloopstage voor een periode van vijf tot zes maanden. Samen bepalen we de
startdatum. Het betreft dus geen afstudeerstage.
De functie
 Ondersteunen op het gebied van interne communicatie
 Ontwikkelen van drukwerk- en AV-materiaal, van tekst tot opmaak, scripts en opnames
 Meedenken, bedenken en uitwerken van creatieve acties om de sales te ondersteunen
 Ondersteunen bij werkzaamheden voor evenementen, zoals beurzen, seminars,
kennissessies
 Meedenken over - en realiseren van - nieuwe mogelijkheden op het gebied van interne
communicatie en eventmanagement
De functievereisten
 Je neemt initiatief en een grote mate van zelfstandigheid tonen
e
e
 Je zit in het 3 of 4 leerjaar HBO- of WO-studie Communicatie, of een vergelijkbare
studie
 Je bent sociaal en communicatief vaardig
 Je bent in staat om een communicatieplan en eventplan te ontwikkelen
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 Je hebt affiniteit met het maken van content voor traditionele en nieuwe media
 Het bezit van een rijbewijs is een pré
Wij bieden
Een dynamische leeromgeving voor een hands-on student. Naast het op doen van ervaring in het
vakgebied krijg je tevens de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen van een
wereldwijde speler in de financiële wereld. Een bedrijf waar een professioneel team achter de
schermen actief is om nieuwe ontwikkelingen te omarmen én te implementeren.
Additionele informatie
Aanvullende informatie over de stageplek kun je krijgen via Susan van Eck, interne
communicatiemanager, susan.van.eck@aon.nl of 010 - 448 7634 / 06 - 06 – 2251 1045.
Ben je geïnteresseerd, dan ontvangen wij graag jouw korte motivatiebrief met cv via
susan.van.eck@aon.nl.

Algemeen
Aon is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van Risicomanagement, Employee
Benefits en Verzekering. Met zo'n 500 kantoren in meer dan 120 landen en ruim 59.000
medewerkers is Aon één van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. In Nederland
werken ongeveer 1900 mensen aan het behoud én verstevigen van onze positie in de markt met
dienstverlening die ervoor zorgt dat onze klanten verantwoorde risico's durven nemen: Turning
risk into reward!
De afdeling
De afdeling Marketing & Communications van Aon Nederland bestaat uit vijftien werknemers. Er
heerst een professionele, ondernemende en informele sfeer, gericht op samenwerken en delen
van kennis.

